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Obecné zastupiteľstvo 
Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
Vec: 
Prehľad platenia miestnych daní a poplatkov za rok 2019 na úseku daní a poplatkov 
 
 
     V roku 2019 bolo vydaných 1.587 rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti, daň za psa, predajné 
automaty a nevýherné hracie prístroje, 741 rozhodnutí na poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby, 36 rozhodnutí na poplatok za odpad pre PO a FO-
podnikateľov,   367 rozhodnutí na poplatok za odpad-chatári a 13  rozhodnutí na poplatok za 
znečisťovanie ovzdušia. 
 
 
 
Podľa účtovnej závierky k 30.11.2019 je skutočný stav zaplatených miestnych daní 
a poplatkov za rok 2019 nasledovný: 
 
 - daň z pozemkov, zo stavieb, bytov, psov, predajných automatov a nevý- 
    herných hracích prístrojov bola vyrubená vo výške                               60.468,74 EUR  
    zaplatená je vo výške                                                                                    58.296,39 EUR  
    percento plnenia je na                                                                                     96,41 % 
    percento plnenia v roku 2018                                                                         95,90 % 
    percento plnenia v roku 2017                                                                         96,24 %        
                                  
-  poplatok za odpad u FO-podnikateľov a PO bol vyrubený vo výške      5.254,50 EUR 
    zaplatený je vo výške                                                                                     5.188,50 EUR 
    percento plnenia je na                                                                                      98,74 % 
    percento plnenia v roku 2018                                                                          97,50 % 
    percento plnenia v roku 2017                                                                          97,53 %     
 
-  poplatok za odpad  u fyzických osôb bol vyrubený vo výške                  38.997,41 EUR        
   zaplatený je vo výške                                                                                     36.771,39 EUR 
   percento plnenia je na                                                                                          94,29 % 
   percento plnenia v roku 2018                                                                            94,05 % 
   percento plnenie v roku 2017                                                                            94,67 % 
 
-  poplatok za odpad u chatárov bol vyrubený vo výške                               6.436,45 EUR 
    zaplatený je vo výške                                                                                      6.272,30 EUR 
    percento plnenia je na                                                                                       97,45 % 
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    percento plnenia v roku 2018                                                                              97,46% 
    percento plnenia v roku 2017                                                                              99,35 %   
 
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia bol  vyrubený vo výške                         195,00 EUR 
  zaplatený je vo výške                                                                                           195,00 EUR    
  percento plnenia je na                                                                                        100,00 %  
  percento plnenie v roku 2018                                                                            100,00 %   
  percento plnenia v roku 2017                                                                            100,00 %   

-                                                                  
 
                                                                      
Celkom boli vyrubené miestne dane a poplatky za rok 2019 vo výške           111.352,10 EUR        
zaplatené sú miestne dane a poplatky za rok 2019 vo výške                        106.723,58 EUR    
percento plnenia je na                                                                                              95,58 %  
v minulom roku bolo percento plnenia na                                                               95,41 % 
v roku 2017 bolo percento plnenia na                                                                      95,92 %  
   
K 10.12.2019 dlhujú daňoví poplatníci obci Vysoká nad Kysucou za rok 2019 a minulé 
roky: 
 
- na dani z nehnuteľnosti, na dani za psa, na dani za predajné automaty 
   a nevýherné hracie prístroje                                                                           10.047,27 EUR 
- na poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady                        7.948,78 EUR                                                      
Celkom                                                                                                             17.996,05 EUR       
 
     Zoznam  daňových dlžníkov, ktorí si nesplnili svoju daňovú povinnosť voči obci Vysoká 
nad Kysucou a výška ich dlhu je uvedená v prílohe tejto správy. 
  
 
     Všetkým daňovým dlžníkom, ktorí si nesplnili daňovú povinnosť v zmysle Zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a v zmysle VZN obce č. 4/2015 sú zasielané výzvy na zaplatenie nedoplatkov. .  
Dlh  u daňových  dlžníkov (Putoríková Helena, Vysoká nad Kysucou a AFC-ZTS, a.s. Vysoká 
nad Kysucou, Ľubomíra Odrobiňáková-Koliba Vrchrieka, Marcel Bongilaj, Miroslav Bongilaj, 
Iveta Balážová, Branislav Činčala, Emília Kupšová ) je vymáhaný exekučne.  Dlh u daňového 
dlžníka ECO SERVIS, s.r.o., SENEC  a Futáková Erika sa posúva na vymáhanie exekútorovi. 
Sedem daňových dlžníkov spláca svoj nedoplatok formou splátkového kalendára.  
 
 
     V roku 2019 ďalším nájomcom hrobových miest skončil poplatok za prenájom hrobového 
miesta na dobu 10 rokov. Na úseku daní  a poplatkov bolo k 10.12.2019 na pohrebisku vo 
Vysokej nad Kysucou uzatvorených v sekcii A-15 nájomných zmlúv, v sekcii B-36 zmlúv, 
v sekcii C-42 zmlúv, v sekcii D-240 zmlúv, v sekcii E-39 zmlúv, v sekcii F-8                                                             
zmlúv v sekcii G-124 nájomných zmlúv. Celkom na pohrebisku vo Vysokej nad Kysucou 
bolo uzatvorených 504 nájomných zmlúv na hrobové miesta na dobu 10 rokov a na   
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pohrebisku  vo Vyšnom Kelčove   108  nájomných  zmlúv na hrobové miesta na dobu 10 
rokov. 
     Celkom predstavuje poplatok za prenájom hrobových miest na dobu 10 rokov sumu 
19.423 EUR.  
 
    V pokladni na úseku daní a poplatkov bolo k 11.12.2019 zaúčtovaných 1705 pokladničných 
dokladov. 
 
     K 11.12.2019 si 6 domácnosti zakúpilo plastové popolnice a 9 domácnosti si zakúpilo  
plechové popolnice na základe protokolu o prevzatí popolnice. Na sklade zostáva 1 plastová 
popolnica a 22 plechových popolníc.  
 
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou, 
11.12.2019   
 
 
Vypracovala: Daniela Kubicová 
 
 
 
 
 


